Protokoll från SSV:s styrelsemöte den 1/12 – 15 på restaurang Amazing Thai i Uppsala.
Närvarande: Pär Aleljung, Kersti Hermansson, Ulf Holmbäck och Rune Lönnqvist. Övriga hade anmält
förhinder.
§1 a)
b)
c)

Ordförande (Rune L.) förklarade sammanträdet öppnat.
Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna
Beslöts att dagens protokoll ska justeras vid nästa styrelsemöte.

§2.

Nästa årsmöte hålls den lördagen den 12/3 2016 kl 11 i Järlåsa bygdegård. (I samma lokal
startat Skyttstennäs tomtägarförening sitt årsmöte kl 13.)

§3

Ekonomisk ställning. Ordförande rapporterade att föreningens kassa uppgår till 10 tkr och
att få ytterligare räkningar väntas inkomma innan årsskiftet. Antalet medlemmar är nu 186
st.

§4.

Näringsnivåerna i sjöarna. Pär A. redogjorde för utfallen av de tre mätningar som gjorts
under gången sommar. Resultatet var över förväntan, våra sjöar har efter
omständigheterna en god vattenkvallitet och inga tecken syns på större mängder
inkommande avloppsvatten. Pär A. fick i uppdrag att genomföra ytterligare en mätning när
vårisarna smält.

§5.

Sugmuddring. Kersti H. rapporterade om sin utredning kring möjligheterna till
sugmuddring. Enligt välinformerade källor skulle en muddring av Stennässjön innebära så
stora kostnader att åtgärden inte kan komma ifråga för vår förening.

§6.

Vattennivåer. Styrelsen beslöt att under våren genomföra intervjuer med dels markägare
runt Strandsjön och dels med ägare till lågt belägna tomter vid Stennässjön. Avsikten är att
på basis av vår mätserie över vattenstånden få säkra siffror på vilka nivåer som upplevs
negativa.

§7

Klippaktiviteter under 2016. Styrelsen beslöt att arbeta utifrån följande plan:
• April - 20 juli: Klippning med egen båt och utrustning med frivillig arbetskraft i såväl
Strandsjön som Stennässjön.
• 23 juli - 31 juli: En entreprenör anlitas för klippning och frivilliga engageras för
uppsamlig av klippt material. Allt arbete görs i Stennässjön.
• Augusti - oktober: Klippning med egen båt och utrustning med frivillig arbetskraft i
såväl Strandsjön som Stennässjön.

§8

Styrelsen beslöt att föreningen ska bidra till kvällen måltid med ett belopp på 90 kr per
person.

§10
§11.

Nästa styrelsemöte hålls i november i Uppsala
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Rune Lönnqvist
Ordförande

Signering vid justering

